ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 30 mai 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data de
30 mai 2012 s-a făcut în data de 25.05.2012 prin Dispoziţia nr. 287/25.05.2012 emisă de
Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 şi art.68 (1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la sediul
Primăriei municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 25.05.2012, conform tabelului existent
la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie.
A mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan, angajaţi ai
aparatului de specialitate al primarului precum şi cetăţeni ai municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat domnul Jurca Florin – manager al Spitalului
municipal Brad, domnul Ciota Ioan – director medical al Spitalului municipal Bradşi domnul
Verdeş Laurenţiu – director economic al Spitalului municipal Brad.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela - secretar
al municipiului Brad.
Doamna secretar Galea Mirela - declară deschise lucrările şedinţei, considerând-o legal
constituită şi îi invită pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia imnul naţional
al României.
Doamna secretar Galea Mirela supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare
din data de 27 aprilie 2012 care se aprobă cu unanimitate de voturi.
În continuare doamna secretar Galea Mirela îl invită pe domnul preşedinte de şedinţă să
ocupe loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinţei.
Nemaifiind alte discuţii domnul preşedinte de şedinţă îl roagă pe domnul primar să dea
citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012 –
iniţiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012
al Spitalului Municipal Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 32/2012 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului
Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru
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serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Brad pentru anul 2012 –
iniţiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul
privat al municipiului Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Local Multianual de creştere a
performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din municipiul Brad – iniţiat de primarul
municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din municipiul Brad – iniţiat de
primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie
2012 – ,,Ziua Internaţională a Copilului” – iniţiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între
Consiliul local al municipiului Brad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Biserică GrecoCatolică” în Brad str. Cloşca nr. 10 – iniţiat de primarul municipiului Brad.
10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 40/2012
privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad
în vederea amenajării unor terase sezoniere – iniţiat de primarul municipiului Brad.
11.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de
53 mp. situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6 pentru desfăşurarea de activităţi comerciale –
iniţiat de primarul municipiului Brad.
12.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de
20 mp. situat în Brad sat Mesteacăn în incinta Căminului Cultural Mesteacăn, pentru
desfăşurarea de activităţi comerciale – iniţiat de primarul municipiului Brad.
13.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren din domeniul
public al municipiului Brad în vederea amenajării unei terase sezoniere – iniţiat de primarul
municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,,Bloc 105
garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 – iniţiat de primarul municipiului Brad.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de
stat către actualul chiriaş Tobiaş Ştefan – iniţiat de primarul municipiului Brad.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din
învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare – iniţiat de primarul municipiului Brad.
17.Informarea nr.7597/17.05.2012 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată
în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.
18. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 896/16.05.2012 a Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” – Şcoala Generală
,,Mircea Sântimbreanu”
- adresa nr.272/12 A/2012 a Judecătoriei Brad
- adresa 7344/14.05.2012 a S.C. ENEGY SERV SRL BUCUREŞTI
19. Diverse
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Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea sau
completarea Proiectului Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu solicită completarea Ordinii de zi cu următoarele:
1. Adresa nr. 1509/24.05.2012 a Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad.
2. Adresa nr. 1505/24.05.2012 a Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad.
3. Adresa nr. 7975/25.05.2012 a S.C. DANDY CAR PAN SRL BRAD.
4. Oferta de Donaţie nr. 8172/30.05.2012 a domnului Drăgoiu Gheorghe.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau completarea proiectului Ordinii de zi,
domnul preşedinte de şedinţă îl supune aprobării cu completările făcute şi cu unanimitate de
voturi este aprobat.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2012.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul
nr.7922/25.05.2012 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale prin care
se propune majorarea veniturilor cu suma de 380 mii lei proveniţi din venituri proprii
suplimentare, faţă de cele prognozate pentru primele două trimestre ale anului 2012, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului municipiului Brad pe
anul 2012.
În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2012 se stabileşte în sumă
de 17703 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2012 se majorează cu suma de 380 mii
lei după cum urmează:
- capitolul bugetar 07.02 – impozite şi taxe pe proprietate
270 mii lei
- capitolul bugetar 37.02 – transferuri voluntare
8,5 mii lei
- capitolul bugetar 39.02 – venituri din valorificarea unor bunuri
101,5 mii lei
Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2012 se majorează cu suma de 380mii
lei după cum urmează:
- capitolul bugetar 51.02 – autorităţi publice
121,5 mii lei
- capitolul bugetar 54.02 – alte servicii publice generale
120 mii lei
- capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie
68,5 mii lei
- capitolul bugetar 80.02 – acţiuni generale economice
10 mii lei
- capitolul bugetar 84.02 – transporturi
60 mii lei
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Kiszely
Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
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domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
nr.53/2012 privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Municipal Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
2405/17.05.2012 a Spitalului municipal Brad prin care solicită aprobarea rectificării
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ca urmare a majorării valorii contractului cu
Casa Judeţeană de Asigurări Sociale Hunedoara Deva pentru anul 2012 pentru serviciile
spitaliceşti, paraclinice, RMFB ambulatoriu ( recuperare medicină fizică şi balneologie) şi cu
Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 al Spitalului municipal
Brad cu suma de 164,83 mii lei.
Precizează că în urma aplicării majorării susmenţionate veniturile Spitalului municipal
Brad se stabilesc în sumă de 5917,28 mii lei iar cheltuielile în sumă de 6333,24 mii lei
împreună cu excedentul care provine de la finele anului 2011 în sumă de 415,96 mii lei.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Kiszely
Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Serviciului buget, finanţe, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate
al primarului municipiului Brad.
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Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea nr.54 /2012
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Municipal
Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.
32/2012 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local
Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului
local al municipiului Brad pentru anul 2012
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul
nr.7399/15.05.2012 al Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului
Brad prin care se propune modificarea art. 2 al Hotărârii nr.32/2012 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului
Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru
serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Brad pentru anul 2012, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea celor solicitate.
Statul de funcţii aprobat prin Hotărârea nr. 32/2012 se impune a fi modificat ca urmare
a promovării în grad profesional superior celui deţinut anterior de unii funcţionari publici de
execuţie din cadrul Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat, Biroul
urbanism, amenajarea teritoriului, investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad şi de la Serviciul public de asistenţă socială din subordinea Consiliului
local Brad.
Totodată Statul de funcţii se impune a fi modificat şi ca urmare a numirii în funcţia
publică de execuţie a celor 3 funcţionari publici admişi în urma concursului organizat pentru
ocuparea unor funcţii publice vacante la Poliţia locală Brad, precum şi numirea în funcţia
publică de conducere – şef birou, în urma concursului organizat pentru promovarea în funcţia
publică de conducere de la Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Kiszely
Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
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Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
nr.55/2012 pentru modificarea Hotărârii nr. 32/2012 privind aprobarea Organigramei şi
a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad,
aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru
serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Brad pentru anul 2012.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind trecerea unor bunuri din
domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
7122/08.05.2012 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul
Primăriei municipiului Brad prin care se solicită trecerea din domeniul public în domeniul
privat al municipiului Brad, a echipamentelor energetice aferente Punctului Termic nr. 9 din
reţeaua de termoficare a municipiului Brad ca urmare a promovării investiţiei ,,Modernizarea
Punctului Termic nr. 9 ”, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
celor solicitate.
Proiectul de investiţii ,,Modernizarea Punctului Termic nr. 9 şi reabilitarea reţelelor
termice aferente”, în curs de execuţie presupune înlocuirea tuturor echipamentelor energetice
depăşite fizic şi moral cu echipamente moderne şi eficiente din punct de vedere energetic,
respectiv schimbătoare de căldură în plăci din oţel inoxidabil, conducte preizolate,
electropompe cu turaţie variabilă, instalaţie de control automat al parametrilor agentului
termic etc.
În urma acestei modernizări, vechile echipamente nu-şi mai găsesc utilitate publică,
astfel încât necesită scoaterea din inventarul domeniului public şi trecerea în domeniul privat,
în vederea valorificării prin vânzare.
Prin urmare, a propus ca, din inventarul tuturor echipamentelor energetice înlocuite, să
se redistribuie, sub administrarea operatorului de termoficare, cele 3 electropompe, a celor 2
recipienţi de apă caldă, precum şi 3 tronsoane de conductă Dn 273 de 2,3; 3; 4 m ce se vor
utiliza în sistemul public de canalizare pluvială şi care fac obiectul Anexei nr. 2, iar celelalte
echipamente şi materiale metalice din Anexa 1 la proiectul de hotărâre să fie trecute în
domeniul privat al municipiului Brad, urmând a fi valorificate prin vânzare.
Veniturile realizate din valorificarea acestor materiale metalice se vor constitui ca sursă
de refinanţare a proiectului de investiţii nominalizat.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Kiszely
Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
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arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.56/2012 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului Local
Multianual de creştere a performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din
municipiul Brad .
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că pentru punerea în aplicare a prevederilor
OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată
prin Legea nr.158/2011, precum şi ţinând seama de solicitările din partea unor asociaţii de
proprietari sau a unor proprietari de apartamente pentru autorizarea lucrărilor de reabilitare
termică a blocurilor s-au elaborat documentaţii tehnico economice specifice pentru reabilitarea
unui număr de 35 blocuri de locuinţe construite între anii 1960-1990, din beton armat, ale
căror performanţe energetice au fost considerate reduse. Aceste blocuri au fost identificate în
colaborare cu asociaţiile de proprietari, care au adoptat şi hotărâri de reabilitare termică a lor.
Pentru îndeplinirea cerinţelor legale, ţinând seama şi de referatul nr. 7204/20.05.2012 al
viceprimarului municipiului Brad, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre, prin care a propus
aprobarea Programului Local Multianual de creştere a performanţei energetice pentru cele 35
blocuri de locuinţe, precum şi alocarea unor sume prin bugetele anuale, care să permită
asigurarea cotei părţi de 30% din valoarea lucrărilor de intervenţie privind reabilitarea termică
a cel puţin 5 blocuri pe an.
Priorităţile se vor stabili de comun acord cu Asociaţiile de Proprietari, ţinându-se
seamă, atât de starea tehnică a blocurilor cuprinse în Program, cât şi de receptivitatea semnării
Contractului de mandat, ceea ce înseamnă voinţa unanimă a proprietarilor de apartamente
dintr-un bloc privind contribuţia de 20% din valoarea investiţiei.
La promovarea prezentului proiect de hotărâre, a ţinut seama că lucrările de intervenţie
proiectate vor reduce consumurile specifice de energie pentru încălzire cu 180-220% faţă de
prezent, implicit costurile de întreţinere cu încălzirea. Totodată, datorită amplasării acestor
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blocuri de locuinţe în zone rezidenţiale, reabilitarea termică a acestora va crea un aspect
urbanistic deosebit de agreabil.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Kiszely
Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Manea Iosif întreabă dacă la un bloc proprietarii nu sunt de acord săşi achite contribuţia de 20% din valoarea investiţiei poate acel bloc să fie înlocuit cu un alt
bloc care nu este inclus în Planul de reabilitare.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că poate, doar dacă se vor elabora
Documentaţiile tehnico-economice specifice.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.57/2012 privind aprobarea Programului Local Multianual de creştere a performanţei
energetice a unor blocuri de locuinţe din municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe
din municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că Documentaţiile tehnico economice
promovate în scopul punerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 18/2009 privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 158/2011, precum şi
Normele Metodologice de aplicare a acestei legi, pun în evidenţă avantajele multiple pe care
le conferă reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe. În principal, acestea sunt:
- Reducerea consumurilor specifice de energie termică pentru încălzire cu 180-220%
faţă de prezent şi implicit, reducerea în acelaşi grad a costurilor de întreţinere cu încălzirea
locuinţelor reabilitate termic;
- Beneficiul finanţării în proporţie de 50% a lucrărilor de intervenţie de la bugetul de
stat prin cuprinderea în Programul Naţional Multianual privind creşterea performanţei
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energetice la blocurile de locuinţe, program gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei (MDRT);
- Amortizarea investiţiilor în 4-6 ani, numai prin economie anuală de energie pentru
încălzirea apartamentelor;
- Efort financiar minim ( de numai 20%) din partea proprietarilor de apartamente;
- Realizarea unui aspect urbanistic agreabil, cu precădere în zonele rezidenţiale;
- Dezvoltarea programului de investiţii publice locale, prin atragerea de fonduri din
alte surse, cu impact pozitiv asupra creării locurilor de muncă pe piaţa locală a muncii.
În sensul celor prezentate, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre, prin care a propus
aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţiilor specifice pentru etapa I-a, de
creştere a performanţei energetice a unui număr de 35 blocuri de locuinţe, din beton armat,
construite între anii 1960-1990, situate în zone rezidenţiale. A propus, de asemenea, finanţarea
lucrărilor de intervenţie după schema de finanţare reglementată prin OUG nr. 18/2009, art. 13.
Pe măsura includerii acestora în Programul Naţional Multianual, coordonatorul local al
Programului îşi va îndeplini responsabilităţile de autoritate contractantă, conform legii.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Kiszely
Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea nr.58 /2012
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru creşterea performanţei
energetice a unor blocuri de locuinţe din municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume pentru
sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2012 – ,,Ziua Internaţională a Copilului”.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că în Programul
principalelor manifestări cultural artistice şi educative aprobat prin Hotărârea Consiliului local
Brad nr. 11/2012 s-au prevăzut manifestări cultural artistice, educative şi sportive prilejuite de
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Ziua Internaţională a Copilului, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al municipiului Brad, de la capitolul bugetar
67.02 – Cultură, recreere şi religie, pentru aceste manifestări în aer liber.
Acţiunea dedicată Zilei Internaţionale a Copilului constă în desfăşurarea unui cros pe
străzile 1 Iunie respectiv str. Libertăţii cu participarea elevilor de la Şcolile ,,Mircea
Sântimbreanu” ,,Horea, Cloşca şi Crişan” şi ,,Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad, un
concurs de desene, un program artistic prestat de copii de la grădiniţele din municipiul Brad şi
un concurs de biciclete în Parcul Tineretului.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Kiszely
Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că acest proiect de hotărâre ar fi trebuit să fie
însoţit de un proiect de buget pentru fiecare acţiune în parte.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că aceste acţiuni desfăşurate cu ocazia Zilei
Copilului sunt foarte importante, dar, programul artistic stabilit a creat nemulţumiri pentru
elevii mai mari, deoarece aceştia nu au ocazia să-şi manifeste talentul nici unde.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că şi dorinţa dumnealui a fost ca această zi să
fie una foarte animată, să fie plină şcena din Parcul Tineretului, să participe cât mai mulţi
copii de toate vârstele, dar, în urma discuţiilor purtate cu directorii de şcoli – aceştia nu şi-au
manifestat interesul pentru a participa la aceste acţiuni.
Domnul primar Florin Cazacu solicită angajaţilor Primăriei care s-au ocupat cu
organizarea acestor acţiuni să-i contacteze pe toţi directorii de unităţi de învăţământ şi toţi
doritorii vor putea participa la aceste acţiuni.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.59/2012 privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1
Iunie 2012 – ,,Ziua Internaţională a Copilului”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Protocolului de
colaborare încheiat între Consiliul local al municipiului Brad şi Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara.
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Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
10894/19.04.2012 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara
prin care solicită încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul local Brad – Serviciul
Public de Asistenţă Socială şi direcţia susmenţionată, a iniţiat prezentul proiectul de hotărâre
prin care a propus aprobarea celor solicitate.
Menţionează că la încheierea acestui protocol s-a ţinut cont de colaborarea dintre
Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local Brad şi Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara în vederea sprijinirii echipei
mobile de intervenţie în caz de abuz, neglijare şi exploatare a copiilor de pe raza municipiului
Brad.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre s-a propus împuternicirea primarului
municipiului Brad pentru a semna Protocolul de colaborare încheiat între Consiliul local al
municipiului Brad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr.60/2012 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între
Consiliul local al municipiului Brad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ,,Biserică Greco-Catolică” în Brad str. Cloşca nr. 10
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere documentaţia privind
realizarea Planului Urbanistic Zonal ,,Biserică Greco-Catolică” în Brad str. Cloşca nr. 10,
conform Proiectului nr. 575/2011 întocmit de C&M GEPROTIM SRL BRAD prin arh.
Cornel Cring, a Avizului tehnic nr. 8/1/6236 din 15.05.2011 al Comisiei locale de urbanism
din cadrul Primăriei municipiului Brad, precum şi a Raportului consultării populaţiei cu
privire la Planul Urbanistic Zonal ,,Biserică Greco-Catolică” în Brad str. Cloşca nr. 10, a
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iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea acestui Plan Urbanistic
Zonal.
Menţionează că beneficiarul proiectului este Episcopia Romană Unită cu Roma Greco
Catolică de Lugoj, iar obiectivul urmează a fi realizat în municipiul Brad str. Cloşca nr. 10.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Kiszely
Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiţii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 61/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Biserică GrecoCatolică” în Brad str. Cloşca nr. 10.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 40/2012 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii
din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea nr.
6552/26.04.2012 a numitei Enăşăl Rodica Floarea, administrator la SC RODIFLOR AMY
SRL Luncoiu de Sus, prin care solicită închirierea suprafeţei de 7,5 mp. teren în vederea
amenajării unei terase sezoniere în municipiul Brad pe str. Libertăţii, bloc CX 28, adiacent
spaţiului comercial deţinut cu chirie, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea Hotărârii Consiliul local Brad nr. 40/2012 privind închirierea prin licitaţie publică
a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase
sezoniere, în sensul completării anexei la această hotărâre cu amplasamentul solicitat.
Menţionează că terenul va fi amenajat ca şi terasă sezonieră, cu podeţ de lemn astfel
încât să existe posibilitatea readucerii terenului la forma iniţială după încetarea contractului de
închiriere a solicitantei.
Caietul de sarcini şi comisia în vederea organizării licitaţiei rămân cele aprobate prin
HCL nr. 40/2012.
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Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Kiszely
Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că societatea susamintită are autorizaţie de
vânzare Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse
alimentare, băuturi şi tutun – 4711, motiv pentru care dumnealui nu consideră oportun a se
aproba închirierea prin licitaţie publicăa acestui spaţiu din domeniul public al municipiului
Brad în vederea amenajării unei terase sezoniere.
Având în vedere aceste considerente domnul preşedinte de şedinţă propune amânarea
acestui proiect de hotărâre şi cu unanimitate de voturi SE AMÂNĂ proiectul de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 40/2012 privind închirierea prin
licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea
amenajării unor terase sezoniere.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaţie
publică a spaţiului în suprafaţă de 53 mp. situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6 pentru
desfăşurarea de activităţi comerciale.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul Biroului pentru
administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei municipiului Brad înregistrat
sub nr.7580/17.05.2012 din care rezultă că spaţiul în suprafaţă de 53 mp. situat în Brad str.
Avram Iancu nr. 6 care a fost deţinut în baza unui contract de închiriere de către SC DEA
FLOREN CONSERV SRL BRAD şi care a fost reziliat din cauza nerespectării clauzelor
contractuale, a devenit liber şi poate fi închiriat, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus închirierea prin licitaţie publică a spaţiului susmenţionat.
Având în vedere că spaţiul va fi închiriat prin licitaţie în articolul 2 al proiectului de
hotărâre s-a propus aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea licitaţiei, pornind de la
preţul de 8,5 lei/mp/lună, stabilit prin Hotărârea Consiliului local nr. 140/2011, iar în articolul
4 s-a propus aprobarea unei comisii de licitaţie formată din 5 persoane.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Kiszely
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Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier local Duşan Gheorghe Adrian precizează că acel spaţiu este singurul
din Piaţa Agroalimentară Brad care nu a fost reabilitat şi ar trebui stipulată în contractul de
închiriere condiţia renovării acelui spaţiu pentru a se alinia cu celelalte existente.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel propune ca din comisia de licitaţie să facă parte
domnul consilier Manea Iosif - propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartiment juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.62/2012 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în
suprafaţă de 53 mp. situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6 pentru desfăşurarea de
activităţi comerciale.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaţie
publică a spaţiului în suprafaţă de 20 mp. situat în Brad sat Mesteacăn în incinta
Căminului Cultural Mesteacăn, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea nr.
6270/23.04.2012 a domnului Nistora Adrian Cristian prin care solicită închirierea spaţiului
comercial situat în Brad sat Mesteacăn în incinta Căminului Cultural Mesteacăn în vederea
amenajării unui magazin mixt, precum şi Referatul Biroului pentru administrarea domeniului
public şi privat din cadrul Primăriei municipiului Brad înregistrat sub nr.7579/17.05.2012 din
care rezultă că spaţiul susmenţionat a fost deţinut în baza unui contract de închiriere de către
SC APICOM IMPEX AGROTRANS SRL MESTEACĂN şi care a fost reziliat din cauza
nerespectării clauzelor contractuale, a devenit liber şi poate fi închiriat, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus închirierea prin licitaţie publică a spaţiului
susmenţionat.
Având în vedere că spaţiul va fi închiriat prin licitaţie în articolul 2 al proiectului de
hotărâre s-a propus aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea licitaţiei, pornind de la
preţul de 5 lei/mp/lună, stabilit prin Hotărârea Consiliului local nr. 140/2011, iar în articolul 4
s-a propus aprobarea unei comisii de licitaţie formată din 5 persoane.
Domnul
consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze economico14

sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu
dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială
şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş
Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Manea Iosif solicită să se stipuleze în contractul de închiriere că
obligaţia celui care va câştiga licitaţia de a reabilita clădirea.
Domnul consilier Mureş Mihai propune ca din comisia de licitaţie să facă parte doamna
consilier Benea Răpcău Ancuţa – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.63/2012 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în
suprafaţă de 20 mp. situat în Brad sat Mesteacăn în incinta Căminului Cultural
Mesteacăn, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaţie
publică a unui teren din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării
unei terase sezoniere.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea nr.
6720/02.05.2012 a numitei Butaş Nicoleta Ionela administrator al SC DAVI BRUNO CAFFE
SRL Luncoiu de Jos - Stejărel, prin care solicită închirierea suprafeţei de 60 mp. teren
amenajat ca şi platformă pavată cu pavaj pietonal, situat în Brad – Parcul Tineretului, în
vederea amenajării unei terase sezoniere, în vederea comercializării de băuturi nealcoolice,
dulciuri, îngheţată, precum şi alte produse care pot fi consumate de copii, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus închirierea prin licitaţie publică a terenului
susmenţionat.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre s-a propus aprobarea unui Caiet de sarcini pentru
organizarea licitaţiei, pornind de la preţul de 15 lei/mp./lună, iar în articolul 4 s-a propus
aprobarea unei comisii de licitaţie formată din 5 persoane.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Kiszely
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Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Manea Iosif propune ca din comisia de licitaţie să facă parte domnul
consilier Leaha Ştefan Dorel - propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.64/2012 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren din
domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unei terase sezoniere.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere
din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul
nr.7808/22.05.2012 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat prin care se
face cunoscut că a devenit liberă garsoniera nr. 103 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere situat
în Brad str. Spitalului nr. 2 ca urmare a evacuării fostului chiriaş Ladariu Valentin conform
sentinţei civile definitivă şi irevocabilă, nr. 237/2012 a Judecătoriei Brad, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea acestei garsoniere, unei persoane aflată în
evidenţa Primăriei municipiului Brad, care îndeplineşte toate condiţiile legale.
Rămâne la latitudinea Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement din cadrul Consiliului local Brad pentru a desemna o persoană
în vederea repartizării acestei garsoniere.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
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Domnul consilier Ciur Gheorghe – preşedintele comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement precizează că în urma nalizării
situaţiilor sociale deosebite comisia a decis să se treacă pe buletinele de vot următoarele
nume:
Cotfasă Ciprian - trăieşte în uniune consensuală, are un copil, lucrează la SWIS;
Oprea Lucica - este divorţată, are în îngrijire un copil de 12 ani, lucrează în comerţ şi
locuieşte cu chirie.
Furdui Rodica - locuieşte cu chirie, este divorţată de 8 ani, lucrează de 5 ani la
încălţăminte.
Doamna Galea Mirela - secretar al municipiului Brad precizează că această hotărâre se
va adopta conform legii prin vot secret şi distribuie buletinele de vot cu cele trei nume înscrise
pe ele. Se trece la vot secret, domnii consilieri îşi exprimă fiecare opţiunea iar în urma
numărării voturilor de către domnul preşedinte de şedinţă împreună cu doamna secretar,
situaţia este următoarea: 9 voturi „pentru” domnul Cotfasă Marius, 6 voturi „pentru” doamna
Oprea Lucica şi 2 voturi „pentru” doamna Furdui Rodica.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 9 voturi „pentru”
domnul Cotfasă Marius se adoptă Hotărârea nr.65/2012 privind repartizarea unei
garsoniere din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului, nr. 2.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării unui
apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş Tobiaş Ştefan.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că urmare a Referatului nr. 4677/18.05.2012
al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei municipiului
Brad prin care se înaintează Documentaţia de vânzare pentru apartamentul nr. 11, din blocul
nr. CX 36 sc.1 etaj 2, de pe str. Libertăţii din municipiul Brad, construit din fondurile statului,
a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea vânzării acestuia domnului
Tobiaş Ştefan, chiriaşul apartamentului susmenţionat.
Din documentaţia prezentată rezultă faptul că actualul chiriaş nu are datorii faţă de
Asociaţia de proprietari nr. 5 Brad din care face parte şi nici restanţe la chirie, respectiv, la
energia termică la SC Acvacalor SA Brad – în insolvenţă.
A propus vânzarea apartamentului la preţul de 30.120 lei, cu plata în rate, aşa cum a
solicitat de fapt domnul Tobiaş Ştefan în cererea nr.6478/25.04.2012 adresată către Consiliul
local Brad.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea Raportului de evaluare
întocmit de către SC DOREVAL SRL DEVA prin expert evaluator Varga Dorel, iar
contravaloarea acestui raport de evaluare să fie suportată de către cumpărător.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
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şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 66/2012 privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de
stat către actualul chiriaş Tobiaş Ştefan.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti
aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile făcute de către
Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad, precum şi de către
Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad de a deconta contravaloarea
abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun personalului didactic, care se
deplasează de la localitatea de reşedinţă la locul de muncă (în municipiul Brad) şi retur, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea drepturilor băneşti
personalului susmenţionat în sumă de 12.958,77 lei după cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad (ianuarie, februarie, martie şi aprilie 2012)- 1755
lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu”– Şcoala Generală ,,Mircea Sântimbreanu”
ianuarie, februarie, martie şi aprilie 2012) - 3424 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad –Şcoala Generală ,,Horea, Cloşca şi Crişan”
(ianuarie, februarie, martie şi aprilie 2012) - 3087,04 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad (februarie, martie şi aprilie2012)692,73
lei
Precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea drepturilor
băneşti de către cele două Centre bugetare numai după virarea sumelor din bugetul local al
municipiului Brad.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
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locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă domnul director Paşcu Gavrilă
a semnat acea cerere care a fost pusă în discuţie în şedinţa ordinară de consiliu din luna
trecută (cererea doamnei profesoare Voronianu Sanda Florina).
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că a fost rediscutată în şedinţa
Consiliului de administraţie şi a fost aprobată de către preşedinte – profesor Paşcu Gavrilă.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Serviciul buget, finanţe, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 67/2012 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din
învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii unui
tronson din strada „Ion Creangă” în strada „Arsenie Boca” din municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
8062/29.05.2012 al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului şi investiţii din cadrul Primăriei
municipiului Brad prin care se propune atribuirea denumirii unui tronson din strada „Ion
Creangă” în strada „Arsenie Boca” din municipiul Brad, cuprind între str. Liceului şi str.
Traian, paralel cu fosta cale ferată Brad- Dealul Fetii şi cu partea estică a incintei Colegiului
Naţional „Avram Iancu” Brad – liceu unde a absolvit studiile tânărul Zian Boca (care urma să
devină Părintele ieromonah Arsenie Boca).
Menţionează că Zian Boca s-a născut la data de 29 septembrie 1910 la Vaţa de Sus,
judeţul Hunedoara şi a absolvit în anul 1929 Liceul Naţional Ortodox „Avram Iancu” Brad- al
cincilea liceu românesc din Transilvania.
Această instituţie, cu un corp didactic de elită format la universităţi din ţară sau de la
Viena, cu profesori mireni şi teologi îşi pune profund amprenta asupra receptitivităţii
intelectuale şi sensibilităţii sufleteşti a tânărului Zian Boca.
După absolvirea cursurilor liceale s-a înscris la Academia Teologică din Sibiu şi a
urmat cursurile Institutului de Arte Frumoase din Bucureşti, a studiat paralel cursurile
Facultăţii de medicină şi prelegerile de mistică de la Facultatea de teologie Bucureşti, fiind
renumit ca artist – pictor bisericesc dar şi ca muzician – cântând mult la flaut.
Arsenie Boca ca om era o fire retrasă, puţin comunicativ, iar ca duhovnic şi povăţuitor
era sever, „harismatic”, avea darul vederii înainte, cunoştea gândurile oamenilor şi faptele deja
petrecute sau care urmau a se petrece.
Mai menţionează de asemenea că în nomenclatorul stradal al municipiului Brad nu
există această denumire dată nici unei străzi.
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Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Kiszely
Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că este lăudabilă această iniţiativă
menţionând că acest lucru ar fi trebuit să se facă mult mai demult. Menţionează că atribuirea
acestei denumiri tronsonului amintit nu presupune modificări de acte de identitate deoarece pe
acel tronson nu sunt numere de locuinţe.
Domnul primar Florin Cazacu solicită secretarului municipiului Brad să înainteze o
adresă Protopopiatului Brad pentru aşi preciza punctul de vedere cu privire la care din cele trei
denumiri (CUVIOSUL ARSENIE BOCA, PĂRINTELE ARSENIE BOCA sau simplu
ARSENIE BOCA) să rămână.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiţii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii domnii consilieri hotărăsc că proiectul de hotărâre împreună cu
toate actele care stau la baza iniţierii lui şi cu denumirea care se va stabilii în urma consultării
Protopopiatului se vor trimite spre analiză şi avizare Comisiei de atribuire de denumiri
Judeţeană.
Doamna consilier Benea Răpcău Ancuţa şi domnul consilier Hărăguş Marin Constantin
solicită aprobarea retragerii de la lucrările şedinţei, prima având probleme de sănătate iar al
doilea motive personale care nu suportă amânare.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot solicitările făcute şi cu unanimitate de
voturi se aprobă.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii
municipiului Brad la Asociaţia Proprietarilor de terenuri Ruda Valea Brad cu scopul
propunerii gestionarului faunei cinegetice din Fondul Cinegetic nr.10 Ruda.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Cererea nr.1/23.04.2012 a
Asociaţiei proprietarilor de terenuri Ruda Valea Brad prin care solicită aderarea municipiului
Brad la Asociaţia sus amintită, deoarece deţine în proprietate o suprafaţă de 415,40 ha teren
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situat în extravilan şi care face parte din fondul cinegetic nr. 10 Ruda, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea celor solicitate.
Precizează că Asociaţia proprietarilor de terenuri Ruda Valea Brad, cu sediul social în
comuna Luncoiu de Jos, sat Stejărel, nr. 17 a fost constituită în scopul propunerii gestionării
fondului cinegetic nr. 10 Ruda care se întinde parţial pe teritoriul municipiului Brad şi al
comunelor Luncoiu de Jos, Crişcior şi Buceş cuprinzând proprietarii de terenuri persoane
fizice şi juridice din aceste unităţi administrativ teritoriale.
Conform prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 cu
modificările şi completările ulterioare, gestiunea faunei cinegetice se atribuie în mod direct
către gestionarul propus de către proprietarii terenurilor, persoane fizice sau juridice,
individual sau constituiţi într-o asociaţie şi care deţin în proprietate peste 50% din suprafaţa
fondului cinegetic. Atribuirea se face de către administratorul fondurilor cinegetice, respectiv
Ministerul Mediului şi Pădurilor pe o perioadă de 10 ani. Dat fiind faptul că nici unul dintre
proprietarii de teren din acest fond nu deţine în proprietate peste 50% din suprafaţa acestuia
care este de aproximativ de 8405 ha, s-a recurs la constituirea Asociaţiei proprietarilor care
împreună deţin suprafaţa necesară pentru a avea dreptul să propună gestionarul fondului
cinegetic.
Potrivit Invitaţiei de asociere, Asociaţia proprietarilor de terenuri Ruda Valea Brad
doreşte să propună ca gestionar al fondului cinegetic nr. 10 Ruda o organizaţie vânătorească
care să asigure, prin mijloace adecvate, o bună protecţie a culturilor agricole împotriva
eventualelor pagube produse de animalele sălbatice. În cazul pagubelor produse de vânat
gestionarul fondului cinegetic va trebui să despăgubească proprietarul terenului în cauză. De
asemenea, gestionarul propus trebuie să deţină mijloacele materiale necesare achitării la
termen a redevenţei stabilită prin contractul de gestiune de către Ministerul Mediului şi
Pădurilor.
Pe lângă scopul propunerii gestionarului fondului cinegetic Asociaţia proprietarilor de
terenuri Ruda Valea Brad, la care propune asocierea, mai are ca obiective atragerea de
fonduri şi investiţii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării potenţialului cinegetic al fondului de
vânătoare în cauză şi pentru elaborarea amenajamentelor silvice şi adaptarea infrastructurii
forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a procesului de restituire a
proprietăţilor în vederea creşterii competitivităţii sectorului agricol şi forestier, din fonduri
interne şi externe şi nu în ultimul rând respectarea regimului silvic precum şi gospodărirea
durabilă a pădurilor.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Kiszely
Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
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locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic şi a Compartimentului agricol din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri
„lipsă vot” (Benea Răpcău Ancuţa şi Hărăguş Marin Constantin) se adoptă Hotărârea
nr.68/2012 privind aprobarea asocierii municipiului Brad la Asociaţia Proprietarilor de
terenuri Ruda Valea Brad cu scopul propunerii gestionarului faunei cinegetice din
Fondul Cinegetic nr.10 Ruda .
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 7597/2012 a consilierului juridic
al Aparatului Permanent al Consiliului local al municipiului Brad privind cauzele aflate
pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte - prin care se aduc la
cunoştinţa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în care este
citat Consiliul local al municipiului Brad, de care domnii consilieri au luat act.
Se trece la următorul punct şi anume Analizarea şi discutarea unor cereri şi
adrese:
Adresa nr. 896/16.05.2012 a Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” – Şcoala
Generală ,,Mircea Sântimbreanu” prin care se solicită acordarea unui sprijin financiar
pentru tipărirea revistei Şcolii Mircea Sântimbreanu Brad – revistă care este rodul muncii
cadrelor didactice şi a elevilor şi se doreşte a fi oferită elevilor Şcolii „Mircea Sântimbreanu”
care au obţinut premii la Olimpiadele şi Concursurile şcolare.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că a răsfoit macheta acestei reviste şi
conţine două numere într-un singur volum. Mai menţionează că această revistă este important
a fi realizată din trei motive:1. pune în valoare talentele copiilor;2 oferă o lucrare utilă şi
pentru alte şcoli şi 3. prezintă sugestiv obiectivele turistice din zona Bradului. Precizează că
având în vedere că va fi oferită ca premii elevilor cu rezultate deosebite nu este mare
contribuţia de 1000 lei solicitată.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că trebuie să se aprobe alocarea acestei sume
aşa cum de altfel s-a alocat şi altora.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că pentru trimestrul II 2012 nu mai
există prevederi bugetare la capitolul Publicaţii, deoarece au fost epuizate cu apariţiile celor
două cărţi:”Pârva Ioan şi Coroi Livia „.
În urma discuţiilor purtate domnii consilieri au hotărât că această solicitare va fi
rediscutată în luna iulie şi va putea fi soluţionată dacă se alocă o sumă corespunzătoare.
Oferta de Donaţie nr. 8172/30.05.2012 a domnului Drăgoiu Gheorghe prin care se
donează municipiului Brad, liber de sarcini o troiţă din lemn – de care domnii consilieri au
lluat act.
Adresa nr.272/12 A/2012 a Judecătoriei Brad prin care se solicită un acord de
principiu în vederea instalării unei centrale termice la sediul Judecătoriei Brad, pe str. Avram
Iancu , nr. 36, în condiţiile în care imobilul a fost dat în folosinţă gratuită Ministerului
Justiţiei, în vederea funcţionării Judecătoriei Brad, pe durata funcţionării acestei instituţii, prin
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Hotărârea nr. 32/1993 a Consiliului local al oraşului Brad. Domnii consilieri au dat avizul de
principiu pentru realizarea unei Centrale termice proprii.
Adresa nr.7344/14.05.2012 a S.C. ENEGY SERV SRL BUCUREŞTI prin care
Consiliul local al municipiului Brad este informat că societatea susamintită nu poate întocmi
o ofertă conform solicitărilor în ceea ce priveşte prima licitaţie din 14.05.2012 pentru
Delegarea serviciului de gestiune a alimentării cu energie termică a oraşului Brad. Mai
informează că societatea sus amintită va putea să facă o ofertă care să acopere foarte mult din
cerinţe, dar, numai pentru o centrală nouă de producţie energie electrică şi termică care va
putea oferi preţuri foarte competitive pentru energia termică. Domnii consilieri sunt invitaţi la
sfârşitul lunii să viziteze o centrală de cogenerare de înaltă eficienţă care va fi pusă în
funcţiune la Gherla.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile informează că prima licitaţie din data de
14.05.2012 a eşuat din lipsă de oferte eligibile şi s-a procedat la organizarea unei noi licitaţii
pentru data de 25.06.2012. Dacă nici la această licitaţie nu vor fi depuse minim trei oferte
eligibile, procedura va fi anulată şi comisia de evaluare are competenţa să organizeze
negociere directă cu unul sau mai mulţi ofertanţi. Cu aceeaşi ocazie, comisia poate modifica
cerinţele de eligibilitate în limita prevăzută de HG nr. 717/2009, existând posibilitatea
abordării propunerii ofertantului SC ENERGY SERV SRL BUCUREŞTI.
Adresa nr. 1509/24.05.2012 a Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad prin care
se solicită ridicarea de pe terenul de volei al şcolii a lucrărilor realizate de tabăra de sculptură
în perioada august – septembrie 2012.
Domnul primar Florin Cazacu asigură asigură că eliberarea terenului se va face până la
01.06.2012 când obiectele de artă vor fi ridicate şi se vor amplasa în Parcul Tineretului din
municipiul Brad.
Adresa nr. 1505/24.05.2012 a Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad prin care
sunt prezentate problemele administrative prioritare ale unităţilor de învăţământ, stadiul
finanţării complementare şi totodată se solicită alocarea unor sume de bani pentru buna
desfăşurare a activităţii şi pentru pregătirea sezonului toamnă - iarnă 2012-2013.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile prezintă propunerile de soluţii pentru toate
problemele abordate şi anume:
- la adresa nr. 52/16.01.2012 s-a considerat că răspunsul oficial este varianta finală a
BVC aprobat la 31.01.2012, prin care s-au alocat sume posibil de acoperit din
finanţarea complementară.
- pentru repararea pompelor de circulaţie din Centrala Termică se recomandă emiterea
unei comenzi şi predarea acestora în reparaţie la reprezentanţa firmei italiene din
Sântuhalm Deva.
- pentru reabilitarea reţelei termice din sala de sport, bibliotecă şi amfiteatre se
recomandă emiterea unei comenzi privind reviziile de vară ale întregii instalaţii.
- extinderea Centralei Termice proprii cu încă un modul termic de 300 - 400 kW
necesită promovarea unei investiţii la rectificarea BVC al municipiului Brad din
trim III 2012.
- asigurarea necesarului de masă lemnoasă pentru foc este atribuţia expresă a Şcolii şi
se suportă din finanţarea de bază.
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- îmbunătăţirea confortului termic în unele săli de clasă de la Şcoala „Horea, Cloşca şi
Crişan” Brad, precum şi de la Şcoala „Mircea Sântimbreanu” Brad clasele I-IV se
poate realiza cu ocazia reviziilor de vară, pe finanţarea de bază.
- pentru remedierea deficienţelor constatate în urma controlului ISU din luna
aprilie 2012 vor fi prezentate Devize estimative pe fiecare lucrare în parte, urmând a
se aloca sumele cuvenite din finanţarea complementară.
Adresa nr. 7975/25.05.2012 a S.C. DANDY CAR PAN SRL BRAD prin care se
aduce la cunoştiinţa domnilor consilieri faptul că de 7 ani societatea susmenţionată a încheiat
cu Primăria Brad un contract în baza căruia a livrat zilnic pâine la Cantina socială din
subordinea Consiliului local al municipiului Brad până la încetarea contractului începând cu
data de 28.05.2012. Faţă de acest aspect se face cunoscut faptul că se doreşte oferirea cu titlu
de donaţie a cantităţii de pâine necesară. Mai mult, se solicită plata în totalitate a datoriei de
5140 lei pe care o are Primăria municipiului Brad faţă de societatea sus amintită, în cel mai
scurt timp.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că a fost reziliat contractul cu acordul părţilor
la data de 28.05.2012 şi cu aceeaşi dată s-a încheiat contract cu un alt furnizor. Mai
menţionează că datoriile au fost achitate integral.
Se trece la următorul punct înscris pe Ordinea de zi şi anume DIVERSE.
Nemaifiind alte discuţii domnul preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 30.05.2012.
Brad, 30.05.2012.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MANEA IOSIF

Secretar
GALEA MIRELA
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Adresa dumneavoastră nr. 1505/24.05.2012 a fost analizată în cadrul şedinţei ordinare
a Consiliului local al municipiului Brad din data de 30.05.2012 iar soluţiile formulate la
problemele ridicate sunt prezentate mai jos:
- la adresa nr. 52/16.01.2012 s-a considerat că răspunsul oficial este varianta finală a
BVC aprobat la 31.01.2012, prin care s-au alocat sume posibil de acoperit din
finanţarea complementară.
- pentru repararea pompelor de circulaţie din Centrala Termică se recomandă emiterea
unei comenzi şi predarea acestora în reparaţie la reprezentanţa firmei italiene din
Sântuhalm Deva.
- pentru reabilitarea reţelei termice din sala de sport, bibliotecă şi amfiteatre se
recomandă emiterea unei comenzi privind reviziile de vară ale întregii instalaţii.
- extinderea Centralei Termice proprii cu încă un modul termic de 300 - 400 kW
necesită promovarea unei investiţii la rectificarea BVC al municipiului Brad din
trim III 2012.
- asigurarea necesarului de masă lemnoasă pentru foc este atribuţia expresă a Şcolii şi
se suportă din finanţarea de bază.
- îmbunătăţirea confortului termic în unele săli de clasă de la Şcoala „Horea, Cloşca şi
Crişan” Brad, precum şi de la Şcoala „Mircea Sântimbreanu” Brad clasele I-IV se
poate realiza cu ocazia reviziilor de vară, pe finanţarea de bază.
- pentru remedierea deficienţelor constatate în urma controlului ISU din luna
aprilie 2012 vor fi prezentate Devize estimative pe fiecare lucrare în parte, urmând a
se aloca sumele cuvenite din finanţarea complementară.

R O M Â N I A - JUDEŢUL HUNEDOARA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD
Brad, 335200, str. Republicii nr. 18

telefon: 0254/612665, fax: 0254/612669, bradprim@yahoo.com, www.primariabrad.ro

Nr.7953/31.05.2012
Către,
COLEGIUL NAŢIONAL „AVRAM IANCU” BRAD

Adresa dumneavoastră nr. 1505/24.05.2012 a fost analizată în cadrul şedinţei ordinare
a Consiliului local al municipiului Brad din data de 30.05.2012 iar soluţiile formulate la
problemele ridicate sunt prezentate mai jos:
- la adresa nr. 52/16.01.2012 s-a considerat că răspunsul oficial este varianta finală a
BVC aprobat la 31.01.2012, prin care s-au alocat sume posibil de acoperit din
finanţarea complementară.
- pentru repararea pompelor de circulaţie din Centrala Termică se recomandă emiterea
unei comenzi şi predarea acestora în reparaţie la reprezentanţa firmei italiene din
Sântuhalm Deva.
- pentru reabilitarea reţelei termice din sala de sport, bibliotecă şi amfiteatre se
recomandă emiterea unei comenzi privind reviziile de vară ale întregii instalaţii.
- extinderea Centralei Termice proprii cu încă un modul termic de 300 - 400 kW
necesită promovarea unei investiţii la rectificarea BVC al municipiului Brad din
trim III 2012.
- asigurarea necesarului de masă lemnoasă pentru foc este atribuţia expresă a Şcolii şi
se suportă din finanţarea de bază.
- îmbunătăţirea confortului termic în unele săli de clasă de la Şcoala „Horea, Cloşca şi
Crişan” Brad, precum şi de la Şcoala „Mircea Sântimbreanu” Brad clasele I-IV se
poate realiza cu ocazia reviziilor de vară, pe finanţarea de bază.
- pentru remedierea deficienţelor constatate în urma controlului ISU din luna
aprilie 2012 vor fi prezentate Devize estimative pe fiecare lucrare în parte, urmând a
se aloca sumele cuvenite din finanţarea complementară.

Primar,

Secretar,

FLORIN CAZACU

GALEA MIRELA
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